
 

  

العصعصي الناسور  

Pilonidal Cyst 

 



 العصعصي؟  الناسور مرض هو ما

  بين » العصعص  منطقة   في  مزمن   في الجلد    تهاب ال هو

  في  شعرة أو شعيرات انغمار  بسبب  يحصل المرض  « اآلليتين

  من   عرضة لهذا المرض أكثر  ويعتبر الرجال.  منطقة العصعص

تكون   .األربعين سن  وحتى  البلوغ سن  المرض ويحدث  النساء،

  أو المرتفع الوزن ذوي   األشخاص عندنسبة اإلصابة مرتفعة 

   .الشعر  كثيرة  األجسام

  

ناسور  

 عصعصي 



العصعصي؟  الناسوري أسباب ه ما  

 

 وجود تاريخ عائلي.  •

 

 

 وجود شعر كثيف في المنطقة.  •

 

 

 السمنة.  •

 

 

 إصابة في منطقة العصعص.  •

  



العصعصي؟  الناسوري أعراض ه ما  

  سائل  خروج مع  كبيرة  و  مؤلمة كتل  وجود   بين ما   األعراض تختلف

أو وجود كتلة   يحتوي على بعض من الدم  أو عكر  يكون أوشفاف 

 .صغيرة

  مع وحمراء اللون     مؤلمة   المنطقة  تكون التهاب  وجد  وفي حال  

 . سيئة رائحة بمن الجرح    صديد خروج

وضعف    حرارةبارتفاع في درجة ال  االلتهابات  هذه  سببتت وقد  

 وغثيان.   بالجسد عام

 

  

ناسور  

 عصعصي 



العصعصي؟  الناسور  كيف يتم تشخيص  

  ال  و  العيادة في  السريري الفحص  طريق   عن الحالة تشخيص  يتم 

 .فحوصات ىإل  عادة   يحتاج

  وحتى   لحادلتهاب ااال بمرحلة  يبدأ  إذ يمر المرض في مراحل 

 . اجر  الخ   مرحلة

  



العصعصي؟  الناسور  عالج ماهو  

: بحسب الحالةالعالج  يختلف   

 عصعصيال الخراج عند تكونأي   الحاد  الناسور  •

الصديد  إلزالة   ةجراحي  عبارة عن عملية يكون العالج  

العملية  هذه   إجراء ويمكن   االلتهابات األلم و  وتقليل 

 في العيادة. تحت التخدير الموضعي 

 

 .  ستئصال جراحياتحتاج إلى  المزمن  الناسور  •

  أو  المفتوح ستئصال  من اال  العملية الجراحية تختلفو 

 . المغلق

أطول، وقد   الشفاء  وقت  أصبح ر الناسور وكلما كب  •

  عدة أسابيعل اليومية  الضمادات العديد من  يستلزم

نسبة  وتكون   وتقليل االلتهابات   على الجرح  للمحافظة

 . ةالمفتوح العملية  حالةفي   أعلىالنجاح 

  حدوث نسبة ف  المقفل أو المغلق ستئصال الا في حالة  ما أ •

 .لتئام أقصر اإل فترةولكن العملية   بعد  أكبر  لتهابالا

 . لعالجكختيار الطريقة األفضل  الالطبيب  ناقش 



 بعد العملية؟  االهتمام بالجرح اجراءاتما هي 

  إبقاء ب فعليك المغلق  من النوعكانت العملية   إن

وهو ما  كتمال الشفاء إحتى  جاف  و  الجرح نظيف 

 يقارب مدة أسبوعين 

تغيير الضماد  حتاج ست ف ةمفتوحالعملية ال وفي حالة 

 .  وعادة ما تكون المدة باألسابيعللمحافظة على الجرح   يوميا

  ويزال منهانظيفة   منطقة العملية  إبقاء الجرح يجب  التئامبعد 

ازالته  أو  الشعر  كريمات ازالة ب أو   بالحالقة وذلك   الشعر 

 في العيادات التجميلية.  بواسطة الليزر 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع:

و   colorectalsurgeonssydney.com.auمن قبل   الصورة التوضيحية 

Flaticon.com 

 المراجعة والتدقيق: 

بمستشفى   قسم الجراحة  تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 الملك فهد الجامعي. 
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